
 

 

 

ACCÉS AL GESTIB PER A LES FAMÍLIES 

 
L’estat d’alarma en què ens trobam en aquests moments implica haver de cercar una alternativa 
per poder accedir a la informació dels vostres fills i filles. 

Per això, us volem animar a donar-vos d’alta com a usuaris del GestIB. 

El GestIB és l'eina de gestió de la Conselleria d'Educació i Universitat per als centres educatius de 
les Illes Balears. A més de ser un programa i/o app, també permet l’accés de les famílies dels 
centres a la informació acadèmica dels seus fills/es. I, com a tal, la informació es pot consultar des 
de qualsevol suport tecnològic. 

Per obtenir un compte del GESTIB és imprescindible tenir correu electrònic. 

 
Què es podrà consultar a través del GestIB? 

Consultar els informes d’aprenentatge i els butlletins dels vostres fills i filles via telemàtica, justificar 
les faltes d’assistència, rebre i enviar missatges als centres educatius i als mestres, rebre 
comunicacions  i informacions d’interès per a famílies, consultar l’horari escolar de les classes, 
consultar el calendari escolar del centre, la relació de llibres de text i altres informacions rellevants. 

Com es poden donar d’alta les famílies (mare/pare/tutor)? 

 L’heu de demanar a la direcció del centre mitjançant una sol·licitud on constin les següents dades 
del pare/mare/tutor: 
 

1. Nom 

2. DNI 

3. Correu electrònic 

4. Telèfon mòbil 

5. Data de naixement 

6. Adreça, codi postal i municipi 

 

Aquesta sol·licitud s’ha d’enviar a: 

 

CORREU: ceipjoanmas@educaib.eu 

ASSUMPTE:  SOL•LICITUD ALTA GESTIB + CURS de l’alumne + NOM DE L’ALUMNE 

 

Si enviau aquest correu al centre, implicarà que donau autorització a la direcció del CEIP Joan Mas a 
donar-vos d’alta com a usuari del GESTIB. 



 

 

Una vegada tornem al centre, us farem arribar la sol·licitud pertinent i emplenada amb les vostres 
dades perquè la retorneu signada a la direcció del centre. 

L’alumnat d’Ed. Infantil no ha de sol·licitar el compte d’usuari fins a nou avís. Primer realitzarem 
tots els comptes de primària i, una vegada acabat, avisarem i ho farem amb infantil. 

 

INSTRUCCIONS QUE S’HAN DE SEGUIR  

1. Una vegada hàgim rebut el correu vostre,  rebreu un missatge SMS amb el compte d’usuari i un 
enllaç a la web on podreu canviar la contrasenya. Clicau  sobre  l’enllaç (http://tyni.cc...). 

2. Una vegada hàgiu clicat sobre l’enllaç, heu d’emplenar les dades que us demana (DNI, 1r llinatge, 
mòbil, correu electrònic...). Clicau sobre ‘No sóc un robot’ i ‘Envia sol·licitud’. 
 
3. Si les dades són correctes, rebreu un correu electrònic amb un enllaç perquè pugueu verificar la 
nova contrasenya. S'ha de pitjar sobre l'enllaç que conté el missatge i es generarà un nou SMS. 

 

 
 
4. Aquest nou SMS conté una contrasenya provisional (teniu 24 hores per canviar-la) i un altre 
enllaç per poder-la canviar.  
La contrasenya rebuda també es pot canviar al següent enllaç: 
https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do 
 
5. Si accediu a l’aplicació a través de l’enllaç https://www3.caib.es/xestib/ sense canviar la 
contrasenya. 
 
6. A la part d’abaix de la web posa ‘Canvi de contrasenya’. 
 
7. Ja podeu accedir-hi. 
 

Accés: https://www3.caib.es/xestib/ 

Tutorial com poden accedir al gestIB web les famílies:  https://youtu.be/Y_liFBURdbM  


